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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

          H Κοινή ∆ιοικήτρια του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο”  έχοντας 

υ̟όψη: 

 

 

1. Την µε αρ.Α2β/Γ.Π.οικ.49592/1-7-2016 Υ̟ουργική Α̟όφαση (ΦΕΚ 

372/ΥΟ∆∆/13-7-2016). 

2. Την µε αρ.653/31-8-2018 α̟όφαση του ∆Σ   <<Εξουσιοδότηση άσκησης 

αρµοδιοτήτων του ∆/κού Σ/λίου των  ∆ιασυνδεόµενων Γ.Ν.Λασιθίου-Γ.Ν.-ΚΥ 

Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο” α̟ό την Κοινή ∆ιοικήτρια κ.Σ̟ινθούρη Μαρία>>. 

3. Την µε αρ.ΠΡΩΤ. 8783/3-10-2018 αναφορά του Οικονοµικού Τµήµατος σχετικά µε 

έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ροµήθειας Λα̟αροσκο̟ικού Πύργου για την 

Α.Ο.Μ.Σητείας µετά την θέση τους σε δηµόσια διαβούλευση, την υ̟οβολή σχολίων 

και την υ̟οβολή του τελικού σχεδίου α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή. 
 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

                Εγκρίνει τις ̟αρακάτω αναφερόµενες  τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ροµήθειας Λα̟αροσκο̟ικού 

Πύργου για την Α.Ο.Μ.Σητείας CPV 33162000-3 σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ̟αρα̟άνω: 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ High Definition 

 

Ο ̟ροσφερόµενο εξο̟λισµός να α̟οτείλεται α̟ό τα ̟αρακάτω: 

Α. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HIGHDEFINITION 

Β. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HIGH DEFINITION 

Γ.ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HD 

∆. ΟΠΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ HD, 10MM, 30 ΜΟΙΡΩΝ 

Ε. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 

ΣΤ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ζ. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 

 

Ακολουθούν οι αναλυτικές τεχνικές ̟ροδιαγραφές: 

Α. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HIGHDEFINITION 

1. Ο ̟ροσφερόµενος βίντεο ε̟εξεργαστής να ενσωµατώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυ-

σης FullHD (1080 γραµµών ̟ροοδευτικής σάρωσης), ̟αρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και 

̟οιότητα εικόνας. 

2. Να διαθέτει συστήµατα ψηφιο̟οίησης/ενίσχυσης της εικόνας σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά ε̟ί̟εδα 
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για καθαρότερη εικόνα µε καλύτερη λε̟τοµέρεια. Να αναφερθούν τα ε̟ί̟εδα ̟ρος αξιολόγηση. 

3. Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης της ίριδος. Να αναφερθούν οι ε̟ιλογές ̟ρος αξιολόγηση. 

4. O βίντεοε̟εξεργαστής να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του τόνου του χρώµατος της εικόνας κατ’ε̟ιλογήν 

του χρήστη. 

5. Να συνδέονται άκαµ̟τα  βίντεολα̟αροσκό̟ια ο̟οιασδή̟οτε διαµέτρου HD µε δυνατότητα κλίσεων στο 

άκρο του. 

6. Να ̟ροσφερθούν όλα τα α̟αιτούµενα για την σύνδεση άκαµ̟των ή εύκαµ̟των βιντεολα̟αροσκο̟ίων 

ο̟οιασδή̟οτε διαµέτρου HD. 

7. Να συνδέονται εύκαµ̟τα βίντεοενδοσκό̟ια HD για κάθε ειδικότητα. 

8. Ο ̟ροσφερόµενος ε̟εξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον τρείς εξόδους σύνδεσης (είτε HD-SDI, είτε 3G-

SDI είτε DVI είτε συνδυασµό τους). 

9. Να ̟αρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και α̟οθήκευσης ιατρικών εικόνων και βίντεο HighDefinition 

(1080 οριζόντιες γραµµές σάρωσης) σε USBSTICK ή σε σκληρό δίσκο µέσω ενσωµατωµένου συστήµατος 

στην κάµερα ή ξεχωριστής συσκευής (δεν είναι α̟αραίτητο να είναι του ίδιου οίκου). Και στις δύο ̟ερι-

̟τώσεις θα ̟ρέ̟ει να ̟ληρούνται οι ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές: Να δύναται να καταγράψει είτε σε ενσω-

µατωµένο είτε σε εξωτερικό σκληρό δίσκο τουλάχιστον 400GB. Να διαθέτει ο̟ωσδή̟οτε εισόδους ψηφια-

κής ανάλυσης 1080 γραµµών σάρωσης και  κατά ̟ροτίµηση εισόδων standard definition.Να διαθέτει 

είτε ενσωµατωµένο µόνιτορ για ε̟ιβεβαίωση εγγραφής ή να α̟εικονίζονται όλες οι ενδείξεις και το µενού 

χειρισµού στο µόνιτορ χειρουργού (OSD).  Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB 2.0. Να διαθέτει ενσω-

µατωµένο µόνιτορ για ε̟ιβεβαίωση εγγραφής. Να ̟αρέχει δυνατότητα σύνδεσης µε δίκτυο ETHERNET.  

Β. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HIGH DEFINITION 

1. Η κεφαλή κάµερας να είναι τελευταίας γενιάς 3 CMOS ή 3 CCD, format16:9 και να ̟αρέχει ανάλυση 

1920X1080 pixels ̟ροοδευτικής σάρωσης (FULLHD 1080p). 

2. Η ̟ροσφερόµενη κεφαλή κάµερας να είναι κατάλληλη για χρήση µε ινδοκυανίνη ̟ράσινη (ICG) όταν 

λειτουργεί µε ̟ηγή φωτισµού XENON και ο̟τικές αντίστοιχης τεχνολογίας. 

3. Η κεφαλή κάµερας να διαθέτει τουλάχιστον 3 κοµβία τηλεχειρισµού για έλεγχο λειτουργιών του µενού 

της κάµερας ανάλογα µε την ε̟ιλογή του χρήστη (ό̟ως Whitebalance, ηλεκτρονικό zoom,  enhancement 

κτλ.) 

4. Η εστίαση (focus) να ρυθµίζεται µέσω κοµβίων στην κεφαλή κάµερας. 

5. Η κεφαλή κάµερας να διαθέτει ο̟τικό zoom έως τουλάχιστον 1.8x. Να ρυθµίζεται µέσω κοµβίων στην 

κεφαλή κάµερας. 

6. Η κεφαλή κάµερας να α̟οστειρώνεται σε κλίβανο ατµού στους 134°C (autoclavable). 

7. Η κεφαλή κάµερας να διαθέτει ̟ιστο̟οίηση ηλεκτρικής ασφάλειας τουλάχιστον κλάσης BF. 

Γ. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HD 

1. Να είναι έγχρωµο µόνιτορ 26 ‘’ (in) TFT/LCD µε ̟ιστή ανα̟αραγωγή της εικόνας του ιστού, ειδικό για 

ενδοσκο̟ικές α̟εικονίσεις. 

2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση FullHD1920 x 1080 pixels ̟ροοδευτικής σάρωσης (fullHD 1080p). 

3. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 450cd-m2. 

4. Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 1400:1. 

5. Να έχει τουλάχιστον ταχύτητα α̟όκρισης ταχύτερη α̟ό 8ms. 

6. Να διαθέτει ευρεία γωνία οράσεως: 178ο / 178ο (οριζόντια/ κάθετα). 

7. Να διαθέτει τις ̟αρακάτω εισόδους: DVI-D (x2), SD/HD/3G-SDI (x2), C-Video (BNC), S-Video. 

8. Να διαθέτει εξόδους: DVI-D (x2),  SD/HD/3G-SDI (x2).  

9. Να διαθέτει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα στην εικόνα), Image pan, Zoom, Freeze. 

∆. ΟΠΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ HD, 10MM, 30 ΜΟΙΡΩΝ 

1. Να είναι ο̟τική HD διαµέτρου ̟ερί̟ου 10mm, µε γωνία οράσεως 30o και µήκους εργασίας τουλάχιστον 

310 mm και ̟εδίου οράσεως τουλάχιστον 75o. Να είναι συµβατή µε την ̟ροσφερόµενη ̟ηγή φωτισµού 

LED και κεφαλή κάµερας για Λα̟αροσκο̟ικές ε̟εµβάσεις. 

2. Η ̟ροσφερόµενη ο̟τική να είναι υψηλής ̟οιότητας κατασκευής έτσι ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η 

χρωµατική εκτρο̟ή και να ̟αρέχεται εικόνα χωρίς ο̟τική ̟αραµόρφωση. 

3. Να δύναται να α̟οστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134°C (autoclavable). Η κάθε µια να συνοδεύεται 

α̟ό κυτίο α̟οστείρωσης σε κλίβανο ατµού. 

4. Να διαθέτει σχεδιασµό ̟ου να ε̟ιτυγχάνεται αυξηµένη ανθεκτικότητα σε µηχανικές κατα̟ονήσεις. 

5. Να διαθέτει εξειδικευµένη διάταξη/σχεδιασµό των ινών µεταφοράς φωτισµού για να εξασφαλίζεται οµοι-

όµορφη κατανοµή φωτός (χωρίς σκιές).  

6. Το ̟ροσοφθάλµιο τµήµα να δύναται να αφαιρεθεί. 
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Ε. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 

1. Να ̟ροσφερθεί ̟ηγή φωτισµού τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιοδίων (LED) αντίστοιχης ̟οιότητας µε 

̟ηγή φωτισµού τουλάχιστον 275W XENON. Η ̟ροσφερόµενη ̟ηγή φωτισµού δύναται να είναι ενσωµα-

τωµένη στον ε̟εξεργαστή εικόνας µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα καλύ̟τει τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές. 

2. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι διάρκειας τουλάχιστον 9.000 ωρών. 

3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της έντασης της φωτεινότητας. 

4. Η θερµοκρασία χρώµατος να είναι τουλάχιστον 6.000K για ̟ιστή α̟όδοση των χρωµάτων. 

ΣΤ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1. Να είναι εργονοµικά σχεδιασµένο, τροχήλατο µε 4 αντιστατικούς τροχούς, µε σύστηµα ̟έδησης στους 2 

α̟ό αυτούς για µεγαλύτερη σταθερότητα. 

2. Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα το̟οθέτησης µόνιτορ µε δυνατότητα κλίσης του σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιθυµητή 

θέση. 

3. Να διαθέτει ενσωµατωµένη θέση ̟αροχής τροφοδοσίας µε τουλάχιστον 10 θέσεις, ενσωµατωµένο µετα-

σχηµατιστή τάσης για α̟οµόνωση δικτύου ισχύος τουλάχιστον 1800Watt και υ̟οδοχή γείωσης. 

4. Να διαθέτει κεντρικό διακό̟τη ON/OFF. 

5. Να έχει συνολικά τουλάχιστον 4 ράφια το̟οθέτησης ενδοσκο̟ικών µηχανηµάτων. 

6. Να διαθέτει θέση το̟οθέτησης φιάλης CO2. 

Ζ. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ 

1. Το ̟ροσφερόµενο καλώδιο µεταφοράς ψυχρού φωτισµού να είναι µήκους τουλάχιστον 3m,  κατάλληλο 

για σύνδεση µε ο̟τικές λα̟αροσκο̟ικές διαµέτρου τουλάχιστον 5mm. 

2. Να διαθέτει εξειδικευµένη ̟ροστασία κάµψης και α̟ό τις δύο ̟λευρές του.  

3. Να α̟οστειρώνεται σε κλίβανο ατµού (autoclavable). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόµενη α̟ό την το̟οθέτηση και έλεγχο καλής λει-

τουργίας. 

2. Μετά την εγκατάσταση και ̟αραλαβή του µηχανήµατος, θα εκ̟αιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του Νοσο-

κοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε ̟ροκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκ̟αίδευση θα ̟αραδοθούν τα ̟άσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φρο-

ντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον 

οκταετής. 

5. Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για να αξιολογηθούν οι ̟ροσφορές, είναι η ύ̟αρξη φύλου συµµόρφωσης, στο 

ο̟οίο θα α̟αντάται µε κάθε λε̟τοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά ̟ου αναφέρονται όλα τα 

αιτήµατα των τεχνικών µας ̟ροδιαγραφών. Ε̟ι̟λέον, η αναδροµή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγ-

χειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου ̟ρος α̟όδειξη ζητούµενων στοιχείων θα γίνεται µε σαφή 

αναφορά στην σελίδα και ̟αράγραφο του φυλλαδίου, ό̟ου εµ̟εριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

6. Όλα τα ̟ροσφερόµενα θα ̟ρέ̟ει να φέρουν το CEMark ̟ιστο̟οιηµένο α̟ό ε̟ίσηµο φορέα και να είναι 

ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστο̟οιηµένα medicalgrade συσκευές). 

 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε 

βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της ̟ροσφοράς µε την ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, αξιολογούνται µόνο οι ̟ροσφορές ̟ου είναι α̟οδεκτές, 

σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου ̟αρουσιάζει τον µικρότερο λόγο 

(Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) ̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – ̟αράδοσης του συστήµα-

τος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 
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β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά την λήξη της εγ-

γύησης καλής λειτουργίας. 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτού, λαµ-

βάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟αρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ ροσφοράς µε τις Τεχνικές ̟ ροδιαγραφές της δια-

κήρυξης 
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  σύµφωνα µε της  τε-

χνικές  ̟ροδιαγραφές  της διακήρυξης 
100-120 40% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν αναφέρονται στις 

τεχνικές ̟ροδιαγραφές και κριθούν ως ̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ-

̟ηρετεί ̟ρόσθετες ανάγκες του Νοσοκοµείου 

100-120 10% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών) 

100-120 5% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 2% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας 

Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ικού 
100-120 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου καλύ̟τονται 

ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου υ-

̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές αναφέρονται στον ̟αρα̟άνω ̟ί-

νακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου ε̟ί τη βαθµολογία του και η 

συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των 

στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η ̟ροσφορά εκείνη ̟ου έχει τη µεγα-

λύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής ̟ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου ό̟ως 

αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας και ως ̟ρος την 

τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων 

̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλο-

γικού οργάνου και ̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 

Η ̟αρούσα θα ε̟ικυρωθεί α̟ό το ∆/κό Σ/λιο. 

                                                                                                   Η  ∆ιοικήτρια 

                                                                                                 Σ̟ινθούρη Μαρία                                                 

ΑΔΑ: Ω0Ρ4469045-235
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